
Considerando os problemas apresentados por diversas unidades, acerca do desaparecimento 

de conteúdos lançados e notas, incumbiu-me o Sr. Cel Welerson, Diretor DEEAS, informar: 

 

1) Desaparecimento de conteúdos: 

 

O grandeporte esteve durante toda semana (de 11 a 15 de maio, especialmente nos dias 14 e 

15) realizando manutenções no sistema afim de sanar o problema. Diante disso foi identificado 

um erro no sistema no momento da exclusão de um conteúdo lecionado, que só foi identificado 

em 15/05, quando de imediato foi feita uma alteração para tratar este problema. 

 

Além disso, houve também, principalmente no dia 12/05, um excesso de acessos ao sistema 

que o deixou lento e com problemas na realização das principais atividades (inclusão de 

conteúdos e notas.) Para este caso, também foi necessário uma intervenção para melhoria de 

performance. 

 

Dessa forma, diante dos PA’ s de maneira individual recebidos pelas unidades acerca do 

problema, foi possível recuperar alguns conteúdos desparecidos, contudo, outros não. 

 

Portanto, a maneira mais segura de contornar o sumiço dos conteúdos é um novo lançamento, 

pois assim as possíveis faltas e/ou presenças serão inseridas de forma correta e, ao salvar, o 

arquivo PDF será atualizado com tal informação. 

 

Portanto, solicitamos especial fineza, que os professores que se encontram nesta situação, 

refaçam os lançamentos desaparecidos, para o diário da 1ª etapa ser finalizado sem erros. 

 

b) Desaparecimento de notas 

 

Devido ao encerramento da 1ª etapa letiva no dia 15/05, conforme calendário escolar, esta foi 

habilitada fora de época para todas unidades/professores. Como a 2ª etapa iniciou-se no dia 

18/05, nos dias 16/05 e 17/05 o sistema não gravava as notas lançadas e não apresentava a 

mensagem de notas gravadas com sucesso. Diante disso, o diário foi fechado para atualizar as 

etapas seguintes com o valor total para sanar o problema. Portanto, os lançamentos de notas 

realizados a partir das 00:01h de 18mai já estão gravados. 

 

Portanto, os professores que estiverem nesta situação, solicitamos especial fineza que refaçam 

os lançamentos para o diário da 1ª etapa ser finalizado sem erros. 

 

Observação: Todas as mensagens enviadas a DEEAS serão respondidas também 

individualmente,. 

 

Solicitamos desculpas a todos os envolvidos no lançamento de dados no Diário de Classe 

Eletrônico, especialmente aos professores, devido aos erros apresentados no sistema e ao 

desgaste causado por esta situação. 

 

Estamos em conjunto com o "grandeporte" trabalhando, diariamente, para prevenir que essas 

intercorrências não voltem a ocorrer e sanar rapidamente as que surgidas. 

 

Estamos disposição para auxílio e demais esclarecimentos. 

 

Respeitosamente; 

 

Cláudio, Maj PM 
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